
Rozpoczęcie: sobota 04 sierpnia godz. 11.00. Zakończenie: sobota 11 sierpnia, godz. 14.00

Miejsce: ul. Szkolna 3, 05-822 Milanówek

Koszt szkolenia: 1700 PLN, 1500 PLN studenci

Koszt pobytu w Ośrodku (nocleg, wyżywienie): 630 PLN

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie Interna�onal Hope Alive Counsellors Associa�on o uczestniczeniu w 70 
godzinnym szkoleniu, zaświadczenia o delegacji oraz materiały. Prowadzący wystawia fakturę za szkolenie.

Ośrodek nie wystawia faktur za pobyt w Ośrodku, a jedynie zaświadczenie o pobycie.

Zgłoszenie uczestnictwa w treningu:   (Do 31 maja 2018)kontakt@zywanadzieja.pl

Termin: od 04 do 11 sierpnia 2018 (termin zgłoszeń do 30 czerwca 2018)

Informacja telefoniczna: Marlena Świdrowska, tel. 721 907 721.
Informacje na stronie: www.zywanadzieja.pl

Szkolenie 
04-11 sierpień 2018 Warszawa-Milanówek

(70 godzin)

Grupowa Integratywna Terapia Traumy (GITT)

Krótkoterminowa psychoterapia prowadzona w małych, zamkniętych grupach z osobami po traumatycznych 
przeżyciach takimi jak przemoc, zaniedbanie i doświadczenie prenatalnej i okołoporodowej utraty dziecka.

Ma szerokie zastosowanie w leczeniu i łagodzeniu skutków przeżyć traumatycznych w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym. 

Szkolenie nie jest terapią, może jednak angażować emocjonalnie przez osobiste doświadczenie (experien�al 
training) stosowanych w trakcie terapii technik. Daje okazję do indywidualnego podejścia i rozwijania praktycznych 

umiejętności uczestników.

√ Poznanie założeń psychoterapii złożonej traumy.

√ Poznanie głównych faz Grupowej Integratywnej Terapii Traumy.

Opiera się na badaniach nad przemocą, zaniedbaniem i traumą perinatalną prowadzonych przez wiele lat przez 
Philipa Neya, kanadyjskiego profesora psychiatrii i psychoterapeutę. Philip Ney stworzył własne podejście w 

psychoterapii złożonej traumy. Terapia czerpie z doświadczeń podejścia systemowego, analitycznego, 
psychodynamicznego, poznawczego, behawioralnego i egzystencjalnego.

Skuteczność terapii potwierdzona jest badaniami. Przedstawiono je m.in. na 14 Konferencji Europejskiego 
Stowarzyszenia Badań nad Stresem Traumatycznym w Wilnie w 2015 r. 

Celem szkolenia jest :

√ Poznanie skuteczności działania tej metody pracy z traumą

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub chcących „pracować z ludźmi”, psychoterapeutów, 

psychologów, lekarzy, doradców, duchownych, pielęgniarek, położnych, etc.

Prowadzący:
Beata Rusiecka – psycholog, psychoterapeuta, superwizor i terapeuta szkoleniowy IHACA. Rozwija podejście 

noetyczne w psychoterapii.
Marlena Świdrowska – psycholog, psychoterapeuta analityczny, certyfikowany terapeuta IHACA,

Anna Awtuch – psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor IHACA.
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